
tarafından öldürüldü, başı Fas'ta bulu
nan Abdülvtihid'e gönderildi. Bu geliş

meler üzerine İşbiliye halkı da ona biat 
etti. Yahya'nın öldürülmesinden sonra 
Hlotlar da bağlılık arzettiler; fakat Ab
dülvahid buna rağmen üzerlerine asker 
sevkederek onlardan intikam aldı. En
dülüs'te Beni Hüd'a karşı isyan etmiş 
olan İbnü'l-Ahmed Muhammed b. Yü
suf b. Nasr da 636'da ( 1238-39) ona 
tabi oldu. Fakat bütün gayretlerine rağ
men Abdülvadiler hanedanının kurul 
masına ve Meriniler'in ülkenin çeşitli 

yerlerini işgal etmelerine engel olama
dı. Giderek güçlenen Meriniler Mağrib 

ve İspanya'yı Muvahhidler'in elinden alır
ken Franklar da 29 Mayıs 1239'da Kur
tuba'yı işgal ettiler. 

Abdülvahid er-Reşld, on yı lı aşkın bir 
süre hükümdarlık yaptıktan sonra 9 Ce
maziyelahir 640'ta (4 Aralık 1242), Me
rakeş'te sarayının bahçesindeki havuz
da boğularak öldü. Yerine Meriniler'le 
barış anlaşması yapan Ebü'l-Hasan Ali 
es-Said geçti. 
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~ AooÜLKERİM ÖzAYDIN 

ABDÜLVAHİD b. SELİM 

( rf-- ,J. .~>\_,ll~ ) 

L XIII. yüzyıl Anadolu Selçuklu mimarı . .J 

Doğum ve ölüm tarihleri bilinmemek
tedir. Adına. Konya'daki Mevlana Ce
laleddin-i Rümfnin ceviz sandukası üze
rinde yer alan kitabede rastlanmakta
dır. Bu sanduka, 1273 yılında vefat 
eden Mevlana Celaleddin-i Rumi için ya
pılmış olmasına rağmen. bilinmeyen bir 
tarihten beri Mevlana'nın babası Sul
tanü'l-ulema Bahaeddin Veled'in kabri 
üzerinde bulunmaktadır. Sandukanın 

şekil ve planı ile çoğu Mevlana'nın şiir
lerinden seçilen yazı ve süsleme kom
pozisyonlarını Mimar Abdülvahid b. Se
lim hazırlamış. işçiliğini ise Hümamed
din Muhammed adlı Konyalı bir ahşap 
ustası yapmıştır. Ayrıca Mimar Abdül
vahid b. Selim'in Mimar Bedreddin-i 
Tebriz! ile birlikte Mevlana Türbesi'ni 
de inşa ettiği bilinmektedir. 
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Iii ZEKİ SÖNMEZ 

Abdülvahid b. Selim'in adının geçti ği, Mevlana Celaled · 
din-i Rümi'nin sandu kası üzerindeki kitabe 

ABDÜ LVAHiD YAHYA !RENE GUENONl 

ABDÜLVAHİD YAHYA 
(RENE GUENON) 

( ..r.:. -~>\_,ll~ ) 

(1886- ı 951) 

İslam, Hint ve Çin tasavvuf doktrinlerini 
entellektüel seviyede ele alan ve 

modern dünyayı her yönüyle 
tenkit eden görüşleriyle tanınan 

Fransız mutasavvıf ve mütefekkiri. 
L _j 

15 Kasım 1886'da Fransa'nın Blois 
şehrinde doğdu. Soy bakımından tama
men Fransız ve Katalik bir ailenin çocu
ğudur. İlk öğrenimini öğretmen olan 
teyzesinden gördü. Orta öğrenimini dini 
bir okulda yaptı. 1902'de retorik öğren
cisi olarak koleje başladı. 1903'te ko
lejin felsefe bölümüne girdi ve aynı yıl 
felsefe-edebiyat diplomasını elde etti. 

Ekim 1904'te Paris'te College Rollin'e 
matematik öğrencisi olarak yazıldı. Sağ
lık durumu el vermediği için üniversite 
öğrenimini bırakarak Paris'e yerleşti. 

Klasik öğretimin verdikleriyle tatmin ol
madığını hissederek entellektüel ufku
nu genişletmek için. o devirde rağbet
te olan "neo-spiritualiste" doktrinleri 
incelemeye yöneldi. Bir arkadaşı vası

tasıyla. "batın ve gizli ilimler" ile uğra
şan "occultiste" bir cemiyetin ileri ge
lenleriyle tanıştı. Kısa zamanda ciddiyet 
ve titizliğiyle kendini kabul ettirdi. Daha 
sonra bu çevre ile ilgili mason locaları
na girdi ve kısa zamanda yüksek dere
celer-e ulaştı. 1908'de yapılan Spiritüa
list ve Masonik Kongre'de sekreter ola
rak bulundu. Kongre'de Ecole Hermeti
que'in şefi Papus'un "insan ruhunun 
ölümden sonra tekrar dünyaya gelip bir 
bedene girerek tekamül edeceğini (re
incarnation : tenasüh), böylece ölümsüz
lük (survivance) kazanmış olacağını ve 
bunun spiritüalizmin iki temel gerçeği 
olduğunu" söylemesi üzerine sekreter
likten ayrıldı. Bu sırada L'Eglise Gnos
tique'in ileri gelenleriyle tanışarak bu 
kuruluşa girdi. Adı geçen bu mason lo
calan ve "occultiste" teşekküllerle irti
batını kestikten sonra bir başka mason 
locasına girdi. 1914'e kadar devam eden 
faaliyetlerine bu tarihten itibaren ta
mamen son verdi. 1909 yılı Kasımında 
bazı arkadaşlarıyla çıkarmaya başladığı 

La Gnose adlı dergide ilk makale
si yayımlandı. 191 o· da isveçli ressam 
Abdülhadi (John Gustaf Agueli, ö. 1917) 
ile tanıştı. La Gnose'da iki yıl boyunca 
İslam tasawufuna dair makaleler yazdı. 
Ezher şeyhi . Maliki alimi ve Şazeliyye 
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